
Regulamin Pracy Rady Ławniczej Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku

§1

Postanowienia ogólne

1. Rada Ław nicza stanow i reprezentację ław ników  Sądu Rejonow ego Lublin - 

W schód w Lublinie z siedzibą w Św idniku działa na podstaw ie przepisów  
prawa, w tym rozporządzenia M inistra Spraw iedliw ości z dnia 31 stycznia 2006 
roku w sprawie wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz 

szczegółow ych zadań rady ław niczej (Dz. u. N r.23, poz. 174) oraz niniejszego 
Regulam inu.

2. Regulam in określa szczegółow e zasady funkcjonow ania Rady.

§ 2

1. W yboru członków  Rady dokonują ław nicy na pierwszym , ogólnym  zebraniu 

ław ników, w liczbie uprzednio ustalonej przez zebranych.

2. U konstytuow anie Rady następuje na pierwszym  po wyborze posiedzeniu.

3. W skład Rady wchodzą: Przew odniczący - W iesław a Roczon, dwóch 

zastępców - Henryk Połeć i M agdalena Pam arańska oraz członkow ie.
4. Zastępcy Przew odniczącego zastępują Przew odniczącego Rady w czasie jego 

nieobecności oraz w ykonują inne czynności zlecone przez Przew odniczącego 
Rady. Kolejność pełnienia obowiązków w zastępstw ie Przew odniczącego jest 

następująca: 1) H enryk Połeć 2) M agdalena Pam arańska.

5. W spraw ie wyboru Przew odniczącego i jego zastępców Rada podejm uje 

uchwałę.

6. W uzasadnionych przypadkach Rada może dokonać zm iany 

Przew odniczącego lub jego zastępcy.

7. W szczególnych przypadkach, takich jak  np.: w ygaśnięcie m andatu ław nika, 
który pełni funkcję członka Rady, odw ołanie ław nika przez w łaściw ą
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Radę Gminy, rezygnacja lub śm ierć, uzupełnienia składu Rady dokonuje się w 

drodze wyboru na zebraniu ław ników , zwołanym  przez Prezesa Sądu z własnej 
inicjatyw y łub na w niosek Przew odniczącego Rady.

8. Kadencja Rady trwa cztery lata i kończy się wraz z kadencją ław ników.

§ 3

1. Rada Ław nicza liczy 11 członków.

2. Posiedzenia Rady odbyw ają się raz na kw artał, w budynku Sądu.

3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia zwoływane są częściej.

4. Posiedzenia zw ołuje Przew odniczący Rady -P an i W iesław a Roczon lub jego 

zastępcy- Pan Henryk Połeć i Pani M agdalena Pom arańska, z własnej 

inicjatyw y, na żądanie Prezesa Sądu lub na w niosek 1/3 członków Rady 
Ław niczej.

5. Zaw iadom ienie o planow anym  posiedzeniu Rady oraz porządek zebrania, 

przekazany zostaje do w iadom ości członków Rady oraz Prezesa Sądu drogą 

ustną, telefoniczną lub m ailową, najpóźniej na 10 dni przed planowanym  

posiedzeniem .

6. W szczególnych przypadkach Przew odniczący może zwołać nadzw yczajne 

posiedzenie Rady.

7. Posiedzenie prow adzi Przew odniczący Rady lub w razie jego nieobecności - 

w skazany przez niego zastępca.

8. Podjęte uchw ały podpisuje Przew odniczący Rady lub jego zastępca 

prow adzący posiedzenie w razie nieobecności Przew odniczącego, obsługę 
kancelaryjno-techniczną Rady Ław niczej zapewnia kancelaria Sądu.

9. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły z załączeniem  listy obecności, 

wykazem  podjętych uchw ał oraz zgłoszonych wniosków.

10. Protokół z każdego posiedzenia Rady zostaje sporządzony do 7 dni 
roboczych od daty odbytego posiedzenia i przekazany do w iadom ości Prezesa 
Sądu.
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§4

1. Rada Ław nicza podejm uje uchw ały w iększością głosów w głosowaniu 
jaw nym , w obecności co najm niej 6 członków Rady.

2. Tajne głosow anie przeprow adza się w spraw ach personalnych lub w innych 

spraw ach na w niosek poparty przez co najm niej 6 obecnych członków na 

posiedzeniu Rady.

3. W razie równej liczby głosów o wyniku głosow ania jaw nego decyduje głos 
Przew odniczącego Rady.

§ 5

W posiedzeniach Rady Ław niczej m ają prawo uczestniczyć z głosem 

doradczym  Prezes Sądu lub W iceprezes.

§ 6
1. Na zakończenie kadencji Przew odniczący zobow iązany jest sporządzić 

spraw ozdanie z realizacji uchw ał Rady, które przedstaw ia do zatw ierdzenia na 

ostatnim  posiedzeniu Rady.

2. Spraw ozdanie z kadencji Rady zostaje przekazane Prezesow i Sądu oraz 
przedstaw ione na zebraniu ogółu ław ników  w ybranych na now ą kadencję.

3. Spraw ozdania, protokoły z posiedzeń oraz dokum entacja Rady z okresu 

kadencji zostają przekazane do Prezesa Sądu.

§ 7

W spraw ach nieuregulow anych w niniejszym  Regulam inie zastosow anie m ają 
przepisy rozporządzenia M inistra Spraw iedliw ości z dnia 31 stycznia 2006 roku 

w sprawie wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz 

szczegółow ych zadań rady ław niczej (Dz. u. N r.23, poz. 174).

§ 8
Postanow ienia końcowe

Regulam in w chodzi w życie z dniem  jego zatw ierdzenia przez Prezesa Sądu.
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